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اإلطار التحليلي ملشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة : املبحث األول
 العربية السعودية باململكة

 تقدمي
تواجه النظم التعليمية يف دول العامل العديد من املشكالت الـيت تنشـأ نتيجـة    
للتطورات املتالحقة اليت يشهدها عامل املعرفة، و تنشأ كنتيجة طبيعية لألوضاع اجلديـدة  

 .اليت ترافق التطور أو تنجم عنه
ملشكالت، ألنـه يتـألف مـن     فالنظام التعليمي مهما بلغ من التقدم ال خيلو من ا

أجزاء مترابطة ومتفاعلة ومتكاملة خيتص كل جزء منها بوظيفة معينة، و كفـاءة النظـام   
تتوقف على مدى جناحها يف ذلك، وأن عدم فاعلية أحد أجزاء النظام ال يقتصر أثره على 

 . كفاءة ذلك اجلزء فحسب، بل ميتد ليصيب كفاءة النظام كله
ز بتفاعلها االجيايب مع ما يطرأ من مشكالت وتبادر يف وضـع  فالنظم املتقدمة تتمي

يف التعامل مع ما يطرأ من مشـكالت   هلا، يف حني أن  بعض النظم تتباطأاحللول  املناسبة 
وتلجأ إىل احللول املسكنة اليت تؤدي إىل استفحال املشكالت، بالتايل إىل ضعف كفـاءة  

 . النظام
ن التطور أفرزت سلسلة من املشكالت يف شـىت  وقد مر جمتمعنا العريب مبراحل م

ااالت، أمكن عالج وحل جزء منها، وبعضها ما يزال يف حاجة إىل احلـل، وبعضـها   
 .اآلخر بدأ يتحول إىل مشكالت مستعصية أسهمت يف تأخري تطورنا ويف إعاقة ضتنا

مشـكالت  وبذلك فمرحلة التعليم االبتدائي يف وطننا العريب يف ظل ما تعانية من 
قاصرة عن بلوغ أهدافها وعاجزة عن مواكبة احلياة املعاصرة، فالفرص اليت توفرها هـذه  
املرحلة ال تستجيب حلاجات املتعلمني، وال تفي مبطالب اتمع نظرا لقصر املدة وضـآلة  

 . احلصيلة املعرفية، وطغيان الطابع اللفظي والنظري يف مناهجها
لقصور اليت تعاين منها نظـم التعلـيم يف   وقد شخصت بعض الدراسات نواحي ا

العربيـة للتربيـة والثقافـة     املنظمة(، )١٨١، ١٩٨٩مصطفى، : (الدول العربية، مبا يلي
 (،)٢٠٠١،٣٠٥جاللــه،  (،)١٩٩٩،٢٠٠الصــاوي،  (،)١٩٩٢،١١،والعلــوم
 )٢١٤-٢٠٩، ص ص ٢٠٠٤السنبل،



 ٣

ميذ القادر على اإلسهام إلعداد التل يعدم كفاية السنوات الست ملرحلة التعليم االبتدائ .١
 .بكفاية يف حياة اتمع الذي يعيش فيه

قصور التعليم االبتدائي عن استيعاب مجيع األطفال يف سن التعليم االبتدائي بوجه عام،  .٢
األمر الذي يؤدي إىل حرمان أعداد كبرية من التعليم، كما ميثل إهداراً ملبدأ تكـافؤ  

  . الفرص التعليمية جلميع أبناء الشعب
فالصيغة التقليدية يف حتصيل املعرفة وأساليب التدريس . طغيان التعليم اللفظي والشفوي .٣

وإجراءات التقومي املتبعة يف التعليم االبتدائي مجيعها شكلية، فاملعلم والكتاب وأسلوب 
 . التلقي ال حيقق للتلميذ مستقبال جيدا

ول واالجتاهات والقيم وأسـاليب  يهمل التعليم االبتدائي ما يتصل بتنمية املهارات واملي .٤
السلوك الالزمة لبناء جوانب شخصية التلميذ السوية، مما يؤدي إىل ضـعف ارتبـاط   

 .التعليم حبياة التلميذ
 . عدم الربط العضوي بني التعليم والعمل .٥
افتقار املضمون التعليمي إىل البناء الوظيفي الذي جيعله متماسـكا يف ذاتـه، شـديد     .٦

 . ملتعلمني وبأوضاعهم البيئية، ومتجاوبا مع متطلبات التطويراالرتباط حباجات ا
تعليما ( ارتفاع متزايد يف نسبة الفاقد التعليمي نتيجة اخنفاض مستوى األداء املدرسي  .٧

 )٢٠٠،١١١عبدالدائم،(،)١٩٩٢،١١املنظمة،: (،ويتجلى هذا الفاقد يف )وتعلما
ة وقبـل أن يسـتكمل عدتـه،    العدد املعترب الذي يترك املدرسة قبل اية املرحل •

 . ويكتسب ما جاء من أجله 
العدد الكبري من التالميذ الذين ال يستفيدون االستفادة الكاملة من الفرص املوفرة  •

هلم، مما أظهر املدرسة وكأا عاجزة عن تكييف جهودها وأساليبها لتمكني مـن  
رية وحتصـينهم  أمكنهم االلتحاق ا من املعارف األساسية وأدوات التعلم الضرو

 .ضد االرتداد إىل األمية
 
 
 

 



 ٤

 : نظام التعليم باململكة العربية السعودية
 :أهداف مراحل التعليم. ١

، وتنص عليها سياسة التعليم يف اململكة العربية السـعودية يف  االبتدائية وأهدافها املرحلة •
ة املعـارف،  وزار(: كمـا يـأيت  ) ٨١إىل  ٧٢(فصلها الثاين وموادها من باا الثالث و

١٧-١٦، ١٩٩٥( 
املرحلة االبتدائية هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية مـن    -٧٢

حيام، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا، وتزويدهم باألساسيات من العقيـدة  
 .الصحيحة، واالجتاهات السليمة، واخلربات واملعلومات واملهارات

 :تعليم االبتدائيأهداف ال
تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة،   -٧٣

 .يف خلقه، وجسمه، وعقله، ولغته، وانتمائه إىل أمة اإلسالم
 .تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل  -٧٤
ة املهـارة اللغويـة، واملهـارة العدديـة،     تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاص  -٧٥

 .واملهارات احلركية
 .تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات  -٧٦
تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه، ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية، ليحسن اسـتخدام    -٧٧

 .النعم، وينفع نفسه وبيئته
 .عهد نشاطه االبتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهتربية ذوقه البديعي، وت  -٧٨
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله مـن احلقـوق، يف حـدود سـنه       -٧٩

 .وخصائص املرحلة اليت مير ا، وغرس حب وطنه، واإلخالص لوالة أمره
وتدريبـه علـى   توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصـاحل،    -٨٠

 .االستفادة من أوقات فراغه
   .إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته -٨١



 ٥

باا بية السعودية يف ، وتنص عليها سياسة التعليم يف اململكة العراملرحلة املتوسطة وأهدافها •
،  ١٩٩٥وزارة املعـارف، (:كما يـأيت  )٩٢إىل  ٨٢(وموادها من فصلها الثالثالثالث و
١٨-١٧( 
املرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسـالمية شـاملة     -٨٢

لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، يراعى فيها منوه وخصائص الطور الذي مير بـه، وهـي   
 .تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة من التعليم

 :أهداف التعليم املتوسط
إلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسـلوكه وتصـرفاته،   متكني العقيدة ا  -٨٣

 .وتنمية حمبة اهللا وتقواه وخشيته يف قلبه
تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنه، حىت يلم باألصـول العامـة واملبـادئ     -٨٤ 

 .األساسية للثقافة والعلوم
 .العلمي تشويقه إىل البحث عن املعرفة، وتعويده التأمل والتتبع  -٨٥
تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لـدى الطالـب، وتعهـدها بالتوجيـه       -٨٦
 .يبوالتهذ
تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعـاون، وتقـدير     -٨٧

 .التبعة، وحتمل املسؤولية
 .الص لوالة أمرهتدريبه على خدمة جمتمعه ووطنه، وتنمية روح النصح واإلخ  -٨٨
حفز مهته الستعادة أجماد أُمته املسلمة اليت ينتمي إليها، واستئناف السري يف طريـق    -٨٩

 .العزة واد
تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة، واستثمار فراغـه يف األعمـال النافعـة،     -٩٠

 .وتصريف نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
كيف يواجـه اإلشـاعات املضـللة،     -بقدر سنه  -وية وعي الطالب ليعرفتق  -٩١

 .واملذاهب اهلدامة، واملبادئ الدخيلة
 .إعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة  -٩٢

 التخطيط ملراحل التعليم.  ٢ 



 ٦

نصت سياسة التعليم باململكة العربية السعودية يف باا الرابع وفصلها الثاين علـى   
 :وهي كما يأيت) ١٢٣ -١٢١(يف موادها  خطيط للمرحلة االبتدائيةالت

 .مدة الدراسة يف املرحلة االبتدائية ست سنوات -١٢٠
 .التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من بلغ سن التعليم -١٢١
تضع اجلهات املختصة اخلطط الالزمة الستيعاب مجيع الطالب الذين هم يف سـن   -١٢٢

 .يف خالل عشر سنواتالتعليم االبتدائي 
 :إنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقاربة يراعى فيه ما يلي  -١٢٣
 .أن تفتح املدارس يف مناطق وسطية مناسبة ينقل إليها الطالب من القرى ااورة -أ
 .عند احلاجة" املعلم الواحد" أن يؤخذ بنظام  -ب
ملتوسطة على التخطيط للمرحلة ا لثالثيف باا الرابع وفصلها انصت سياسة التعليم كما  

 :وهي كما يأيت) ١٢٦-١٢٤(يف موادها 
مدة الدراسة يف املرحلة املتوسطة ثالث سنوات،تبدأ بعد نيل الشهادة االبتدائية، أو  -١٢٤

 .ما يف مستواها، وتنتهي بنيل الشهادة املتوسطة
 .ادة االبتدائيةالدراسة يف املرحلة املتوسطة متاحة ما أمكن حلاملي الشه -١٢٥
يراعى فتح املدارس املتوسطة حيث يكثر محلة الشهادة االبتدائية، وجتعل املدرسة  -١٢٦

 .يف مكان وسط مناسب ينقل إليه الطالب من األماكن ااورة
 ميعلتمتويل ال. ٣
متويل التعليم يف باا الثامن وتنص  تناولت سياسة التعليم باململكة العربية السعودية 

 :يها على ما يأيتمادت
تعترب الدولة أن الطاقة البشرية هي املنطلق يف استثمار سائر طاقاا، وأن العنايـة   -٢٢٩

 .ذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة
تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليميـة املتزايـدة،    -٢٣٠

 .ولدرجات الطالب يف اجلد واالستقامة. وتنمو هذه النسبة مع منو امليزانية العامة
 :جتارب التطوير يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة. ٤



 ٧

الدراسـي  جتربة مدرسة الفهد بدأ تنفيذها خالل الفصل الثاين من العـام  : مدرسة الفهد
عها إذ ال يوجد هلذه املدرسة وهذه املدرسة فريدة من نو هـ مبدينة الرياض،٩٧/١٣٩٨

وهي مدرسة ابتدائية ومتوسطة يف نفس الوقت ومتثـل  . مثيل يف أي مكان آخر باململكة
خروجا عن األساليب التقليدية املتبعة يف التعليم يف البالد فهي ال تتقيد بقبول التالميذ عند 

  .سن معني، كما أا تراعي بشدة مبدأ الفروق الفردية
ملدرسة غري املتدرجة على أساس إن التالميذ داخل احلجـرة الدراسـية   وتقوم فكرة ا

املنتمني إىل صف دراسي معني ليسوا متشاني يف قدرام واستعدادام وميوهلم ، ولذلك 
فإن إجبارهم على املكوث طويال الكتساب اخلربات التعليمية داخل الصف دون مراعـاة  

ت بعضهم لذا أصبح من الضروري أن تبىن وحدة لتلك امليول والقدرات ميثل هدرا لطاقا
وتأخذ مدرسة الفهد على هذا املنوال ذ الفرد بدال من جمموعة التالميذ، الدرس على التلمي

 .بنظام التعليم الذايت والتعليم املفتوح على السواء، كما تأخذ ببعض أمناط التعليم الفردي
 ) ٤٩٩-٤٩٨هـ، ١٤١٩السنبل وآخرون، (

يف مطلع عام ) املعارف آنذاك(اعتمدت وزارة التربية والتعليم  :ودية الرائدةاملدارس السع
هـ مشروعا جتريبيا امسه مشروع املدارس السعودية الرائدة يف اجتـاه يسـتهدف   ١٤٢٠

وكانت املهمة . املدرسة على أساس أا مرتكز التطوير التربوي يف جممل عناصره وأهدافه
دة هو السعي لتكوين منوذج مطور يعـاجل كـثريا مـن    األساس من إنشاء املدارس الرائ

مشكالت النموذج السائد يف مدارس التعليم العام، ويكون متفاعال وتقنيـا ومنوعـا يف   
وحتقيقا . مصادرة، مث جتربته وتعديله، ومتكني املدارس األخرى من تطبيقه واالستفادة منه

احلامـد  : (ئدة، ومنها ما يـأيت هلذه املهمة اجلسيمة رمست أهداف تفصيلية للمدارس الرا
 )٣٧٨-٣٧٧، ٢٠٠٢وآخرون، 
تكوين منوذج تطويري مرن وقابل للتطبيق منبثق من أسس السياسة التعليميـة يف   .١

 . اململكة
تكوين مفهوم اجلودة ومعايري عمليات التعليم والتعلم وتطبيق مقاييس مقننة داخل  .٢

 .البيئة املدرسية 



 ٨

جعل اإلدارة املدرسية وعملياا موجهة لتحقيق تطبيق مفاهيم اإلدارة باألهداف و .٣
 .أهدافها وفقا ملعايري حمددة بإدارة ذاتية ويف إطار من املسؤوليات واحملاسبية 

توظيف التقنية وأدواا ووسائلها يف جمال الوسائط املتعددة واملعلوماتية وشـبكات   .٤
 . االتصال داخل الفصل وأقسام املدرسة وإداراا

دارة التعلم الصفي وتطبيق مفهوم الشراكة بني املعلم ومجيع فئـات  تطوير مفهوم إ .٥
املتعلمني يف مشاريع تعليمية حمددة األهداف والوسائل ، يكون املتعلم فيها حمـور  

 .االرتكاز
 :التطور الكمي للتعليم باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة. ٥
مها حول التنمية البشرية، ضة حديثة تركز اهتما شهدت اململكة العربية السعودية 

حـىت عـام    توقد عكست اجلهود املبذولة يف خطة التنمية السابعة ما حتقق من اجنـازا 
، وتشري التقارير إىل ما حققته اململكة من اجنازات علـى  ) ٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥/١٤٢٦

مستوي التعليم حبيث ارتفع عدد امللتحقني باملؤسسات التعليمية على اختالف مراحلها من 
مليون طالب وطالبة  ٥.٣٧هـ اىل حنو ٨٩/١٣٩٠ألف طالب وطالبة يف عام  ٥٤٧ حنو

، وقـد شـهدت الطالبـات    %)٦.٦(هـ مبعدل منو سنوي قدره ٢٥/١٤٢٦يف عام 
باملؤسسات التعليمية زيادة كبرية خالل هذه الفترة حيث بلغت معدالت النمو السـنوي  

 )١٤٩، ٢٣اروزارة االقتصاد والتخطيط، االصد%). (٨.٦(املتوسط 
ألف طالب  ٣٩٧وبالنسبة لطالب وطالبات املرحلة االبتدائية فقد ارتفع العدد من  

هــ،  ٢٥/١٤٢٦مليون طالب وطالبة عام  ٢.٤٢هـ إىل حنو ٨٩/١٣٩٠وطالبة عام 
وزارة االقتصـاد  . (ويعين ذلك تضاعف عدد الطالب والطالبـات إىل سـتة أضـعاف   

 )١٥٦، ٢٣والتخطيط، االصدار
هــ إىل  ٨٩/١٣٩٠مدرسـة عـام    ٢٧٧٢د عدد مدارس البنني من كما ازدا 

مدرسـة   ٥١١هـ، وزاد عدد مدارس البنـات مـن   ٢٥/١٤٢٦مدرسة عام ١٢٤٢٤
ـ ٢٥/١٤٢٦مدرسـة عـام    ١٣٤٨٩هـ إىل ٨٩/١٣٩٠عام وزارة االقتصـاد  . (هـ

 )١٥٦، ٢٣والتخطيط، االصدار



 ٩

ملكـة لعـام   ويشري التقرير اإلحصائي املوجز عن تعلـيم البـنني والبنـات بامل    
مدرسـة للبـنني،   ) ٦٥٢٦(هـ إىل أن عدد املدارس االبتدائية بلغـت  ١٤٢٥/١٤٢٦

مدرسة ، و ) ٣٧٦٢(مدرسة للبنات، أما املدارس املتوسطة فقد بلغت للبنني ) ٦٦٣٧(و
أما ما يتعلق بعدد الطالب والطالبات املقيدين باملرحلتني، فقد . مدرسة للبنات) ٣٣٢٤(

طالبة، ) ١.١٦٦.٨٩٨(طالباً، و ) ١.٢٥٠.٩١٣(ملرحلة االبتدائية بلغ إمجايل الطالب با
. طالبـة ) ٥٠٥.٠٩٥(طالبـاً و ) ٥٦٦.٦٥٢(بينما بلغت أعدادهم يف املرحلة املتوسطة 

 ) ١١، ١٤٢٦وزارة التربية والتعليم، (
إحصائية املدارس والطالب للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة لعام ) ١(اجلدول 

 هـ١٤٢٥/١٤٢٦
 البنات البنین حلةالمر

 ٦٦٣٧ ٦٥٢٦ عدد المدارس المرحلة االبتدائیة
 ١١٦٦٨٩٨ ١٢٥٠٩١٣ عدد الطلبة

 ٣٣٢٤ ٣٧٦٢ عدد المدارس المرحلة المتوسطة
 ٥٠٥٠٩٥ ٥٦٦٦٥٢ عدد الطلبة
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االبتدائية واملتوسطة لعام  الطالب والطالبات باملرحلتنيعدد ) ١(الشكل 

 هـ١٤٢٥/١٤٢٦
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المرحلة االبتدائیة المرحلة المتوسطة

 
االبتدائية واملتوسطة للبنني والبنات لعام  باملرحلتني املدارس عدد) ٢(الشكل 

 هـ١٤٢٥/١٤٢٦
 :مشكالت التعليم باململكة العربية السعودية. ٦

النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية كغريه من بعض املشكالت اليت يعاين 
ناسبة هلـا، والسـبل   جل إجياد احللول املأتعيق تطوره وحتقيق أهدافه، وتبذل اجلهود من 
وهذه املشكالت متعددة ومتنوعة وأغلبها ما . املالئمة للتخلص منها أو التقليل من آثارها
 .يتعلق باإلدارة التعليمية واملناهج والتلميذ

وفيما يلي استعراض ألبرز املشكالت اليت تعاين منها النظم التعليميـة يف الـوطن   
 :سعودية بصفة خاصةالعريب بصفة عامة واململكة العربية ال

 : إلزامية التعليم االبتدائي : أوالً 
ويقصد الباحث بتعميم التعليم االبتدائي منح الفرصة جلميع من هم يف سن التعليم 

اخلدمات التعليميـة يف املنـاطق املدنيـة     من االلتحاق باملرحلة االبتدائية وباان، وتوفري
 .تعليم، وللجنسني على حد سواءوالريفية ليتمكن اجلميع من االخنراط يف ال

على أن لكل شـخص  ) ٢٦(وقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته 
احلق يف التعليم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل باـان،  

ليؤكـد يف  " التربية للجميع" وجاء اإلعالن العاملي حول . ن يكون التعليم األويل إلزامياأو
 .تعميم االلتحاق بالتعليم والنهوض باملساواة: مادته الثالثة على 



 ١١

إىل أن اهلدف الثاين ) ٢٠٠٧(ويشري ملخص التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 
متكني مجيع  ٢٠١٥على العمل على أن يتم حبلول عام " من أهداف التعليم للجميع ينص 
ي جيد وجماين، وإكمال هذا التعليم، مع التركيز بوجـه  األطفال من االلتحاق بتعليم ابتدائ

". خاص على البنات وعلى األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة وأطفـال األقليـات  
 ) ٢٠٠٦،٧،)١(اليونسكو(

إىل أن حتقيق هدف تعمـيم  ) ٢٠٠٦(ويشري التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 
صافية يف جممل التعليم االبتدائي، اليت تبني النسـبة  التعليم االبتدائي يتمثل يف نسبة القيد ال

املئوية لألطفال الذين هم يف سن التعليم االبتدائي واملقيـدين يف املـدارس االبتدائيـة أو    
 )٢٥٢ ،٢٠٠٦،)٢(اليونسكو. (الثانوية

وأدركت الدول املتقدمة أن التغري والتقدم والنمو بشقيه االجتماعي واالقتصـادي  
خالل قنوات تم بالتعليم والتدريب، واستطاعت معظم هـذه الـدول أن   ال يتم إال من 

حتول هذا التوجه إىل واقع بنهاية القرن التاسع عشر عندما عممت التعلـيم يف املرحلـة   
. ن الكثري منها متكن من تعميم التعلـيم حـىت ايـة املرحلـة الثانويـة     إاالبتدائية، بل 

 )٢٥٨ ،١٩٨٠بامشموس،(
على الدولة أن تسري وفـق مبـدأ    واطن، وواجب عليه، كما أنم حق للمفالتعلي

 بالتعليم، فالطفـل الـذي يلتحـق    تلزم فيه املواطننيالعدل واملساواة، وعليها سن قانون 
باملدرسة االبتدائية يتهيأ له أن ينمو منوا صحيحاً سواء مـن الناحيـة العقليـة واخللقيـة     

عدداً صحيحاً وتزويده مبـا  إكافية إلعداده  واجلسمية ، و أن تكون فترة تعليمه اإللزامي
 )١٤٠٢،٢٠٢مصلح، .  (حيتاجه يف حياته املقبلة

ولذا فقد أقرت معظم الدول العربية مبدأ التعليم اإللزامـي، واململكـة العربيـة    
السعودية كإحدى هذه الدول أكدت مفهوم اإللزامية يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكـة  

التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل " واليت تنص على أن ) ١٢١(ة هـ يف املاد١٣٨٩عام 
تضع اجلهات املختصة اخلطـط  " واليت تنص على أن ) ١٢٢(واملادة " من بلغ سن التعليم

الالزمة الستيعاب مجيع الطالب الذين هم يف سن التعليم االبتـدائي يف خـالل عشـر    
 )١٩٩٥،٢٣وزارة املعارف،". (سنوات



 ١٢

لعشرية لوزارة التربية والتعلـيم باململكـة العربيـة السـعودية     وأشارت اخلطة ا
إىل إلزامية التعليم يف هدفها الثاين من جعل التعليم األساسي إلزامـي،  ) ١٤٣٥-١٤٢٥(

وزارة التربيـة  . (وسن األنظمة والقوانني الكفيلة بتفعيـل إلزاميـة التعلـيم األساسـي    
 )١٤٢٤،١٥والتعليم،

يف اململكة العربية السعودية متارس بشكل تطبيقي دون  وبذلك فإن إلزامية التعليم
واألفراد حريصون على إحلاق  ،أن يصدر تشريع ا، ففرص التعليم متاحة من قبل الدولة

بتـاريخ   ٧٨/٥٦أبنائهم وبنام يف التعليم، وقد أصدر جملس الشـورى قـراره رقـم    
ليم الذي يقضي ضمن بنوده هـ القاضي باملوافقة على التقومي الشامل للتع١٢/١١/١٤٢٤

بإلزامية التعليم والقضاء على األمية وإصدار نظام شامل يقضي بالتعليم اإللزامي جلميـع  
 .األفراد يف الفئة العمرية من سن السادسة حىت اخلامسة عشر

 :الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم: ثانياً 
من مثراته زيادة الطلب على  تعيش اململكة فترة حتول وتغري ثقايف واجتماعي كان

%). ٢.٥(التعليم، إىل جانب ارتفاع معدل النمو السكاين حيث بلغـت نسـبة النمـو    
ومقابل ذلك سـعت الدولـة إىل   ) ٢٠٤،وزارة االقتصاد والتخطيط،خطة التنمية الثامنة(

 إتاحة فرص متكافئة أمام املواطنني لتوفري التعليم للجميع، من خالل تبين سياسات رشيدة
 . تستهدف توسيع قاعدة االستيعاب ملواجهة الطلب املتزايد على التعليم

وتشري خطة التنمية الثامنة إىل أن أعداد الطلبة املستجدين يف املرحلـة االبتدائيـة   
خالل اخلطة، كما يتوقع لعددهم يف %) ٢.١(يتوقع أن ينمو مبعدل سنوي متوسط قدره 

خالل سـنوات اخلطـة   %) ٢.٥(قدره  متوسطملتوسطة أن ينمو مبعدل سنوي املرحلة ا
ـ ١٤٣٠-١٤٢٥املمتدة ما بني  وزارة االقتصـاد والتخطـيط ،خطـة التنميـة     . (هـ

 )٤٢٣،الثامنة
أعداد املستجدين واملستجدات يف املرحلتني االبتدائيـة  )  ٢( يوضح اجلدول رقم 

 هـ  ١٤٣٠ـ ١٤٢٥واملتوسطة خالل خطة التنمية الثامنة 
املستجدين واملستجدات يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة أعداد )  ٢( اجلدول 

 )األعداد باآلالف(هـ              ١٤٣٠ـ ١٤٢٥خالل خطة التنمية  الثامنة 



 ١٣
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االبتدائیة المتوسطة

 
يوضح أعداد املستجدين واملستجدات باآلالف يف املرحلتني )  ٣( الشكل 

 هـ١٤٣٠ـ ١٤٢٥االبتدائية واملتوسطة خالل خطة التنمية الثامنة 
ونتيجة لزيادة الطلب على التعليم مقابل حمدودية اإلمكانات، فقد اضطرت الوزارة 

، لكنها أفرزت مجلة من اآلثار السلبية إىل استيعاب اجلميع من خالل بعض احللول املسكنة
 )٢٠٠٢،٣٢٧احلامد،: (على النظام التعليمي باململكة، ومنها

 .نقص كفاءة النظام التعليمي وفاعليته حملدودية املوارد الالزمة للعملية التعليمية •
املباين املدرسية سواء يف أعدادها أو يف مسـتوى جتهيزهـا للوفـاء     يف النقص •

 .يميةاالحتياجات التعل
 .زيادة كثافة الفصول، يف املباين احلكومية واملستأجرة على حد سواء •
العجز الواضح يف أعداد املعلمني القادرين على الوفاء حباجات ومطالب النظـام   •

 . التعليمي يف بعض التخصصات
النقص يف نوعية خمرجات املراحل التعليمية املختلفة الناجم عن نقـص كفـاءة    •

تباع أساليب تقليدية يف التدريس وعدم التوظيف األمثل النتيجة العملية التعليمية 
 . للتقنيات التعليمية احلديثة 

 : االستيعاب: ثالثاً 
ويقصد الباحث باالستيعاب قدرة النظام التعليمي على توفري مقعد دراسي جلميع 

. تاليـة من هم يف سن التعليم للمرحلة االبتدائية، ومنح الفرصة هلم كذلك يف املراحـل ال 
 %).١٠٠(ويتحقق االستيعاب عندما حيقق النظام معدل القيد الصايف بنسبة 



 ١٤

مـن   لويعرف اليونسكو معدل القيد الصايف بأنه عدد املستجدين يف الصف األو
التعليم االبتدائي، الذين بلغوا العمر احملدد رمسياً لاللتحاق بالتعليم، معرباً عنه كنسبة مئوية 

 )٣٩٧ ،٢٠٠٥اليونسكو،. (هذا العمر من السكان الذين بلغو
ويعترب االستيعاب من املشكالت اليت يعاين منها النظام التعليمي باململكـة علـى   
الرغم من توفري التعليم ااين للجميع يف أحناءها، فمعدالت االلتحاق يف مجيـع مراحـل   

توى القيـد  التعليم بشكل عام ، ومبرحلة التعليم االبتدائي بشكل خاص ما زالت دون مس
 .الكامل

وحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم فإن معدل القيـد الصـايف لاللتحـاق    
، %)٩١(بلغ للذكور مـا نسـبته   ) ٢٠٠١(هـ ١٤٢١/١٤٢٢بالتعليم االبتدائي لعام 

، وميثل القيد الصايف نسبة امللتحقني %)٨٨(، مبجموع نسبته %)٨٥(ولإلناث ما نسبته 
 )٢٠٠٤،٥٢وزارة التربية والتعليم،. (هم يف سن التعليمبالتعليم االبتدائي ملن 

إىل أن عدد املستجدين ) ٤٢٤(وتشري إحصاءات خطة التنمية الثامنة يف صفحتها 
) ٤١١٢٨٣) (٢٠٠٥(هــ  ٢٥/١٤٢٦يف املرحلة االبتدائية من اجلنسني بلغت يف العام 

سنوات ) ٦(ن للعمر طالب وطالبة، بينما تشري مصلحة اإلحصاءات العامة يف تقدير السكا
نسمه، وبذلك تكون نسبة القيد باملرحلة ) ٤٤٩٦٩٣( إىل ما مجلته ) ٢٠٠٥(خالل عام 

 %).٩١.٤٦(هـ ٢٥/١٤٢٦االبتدائية لعام 
وأشارت منجزات خطط التنمية باململكة العربية السعودية إىل ارتفاع معدل القيد 

%) ٩٣(ول من اخلطة الثامنة إىل الصايف للبنات خالل خطة التنمية السابعة وحىت العام األ
 )١٥١،وزارة االقتصاد والتخطيط،منجزات خطط التنمية). (٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥لعام 

ولبيان مشكلة االستيعاب من زاوية أخرى فإننا نتأمل ما أشار إليه التقرير العـاملي  
 يف تناوله للمستجدين يف التعليم االبتدائي حبسب الفئـة ) ٢٠٠٦(لرصد التعليم للجميع 

أن من مت استيعام يف التعليم االبتدائي باململكة ممن هم يف سـن  ) ٢٠٠٢(العمرية لعام 
، %)١٥(من جمموع املقيدين باملرحلة، ومن هم أكرب بسنة ميثلون %) ٧٢.٥(التعليم ميثل 

 )٢٠٠٦،٤٢،)٢(اليونسكو%) . (١٢.٥(ومن هم أكرب بسنتني أو أكثر ميثلون 



 ١٥

هـ فيشـري إىل أن مـن مت   ١٤٢٥/١٤٢٦تعليم لعام أما تقرير وزارة التربية وال
: هـ يتمثل يف اجلدول التايل١٤٢٥/١٤٢٦استيعام بالصف األول االبتدائي فقط لعام 

 )١٤٢٦،٢٠٣وزارة التربية والتعليم،(
 
 
 

 هـ١٤٢٥/١٤٢٦نسب االستيعاب حسب العمر يف الصف األول االبتدائي لعام )  ٣( اجلدول 
 إناث ذكور العمر

 %٥٠.٣٦ %٥٠.٧٣ )ست سنوات ( يف سن التعليم  من هم
 %٣٨.٢٨ %٣٨.٧٠ )سبع سنوات ( أكرب بسنة 

 %١١.٣٦ %١٠.٥٧ )مثان سنوات فأكثر (أكرب بسنتني أو أكثر 
 

٠.٠٠%

١٠.٠٠%

٢٠.٠٠%

٣٠.٠٠%

٤٠.٠٠%

٥٠.٠٠%

٦٠.٠٠%

ثمان سنوات ف أكثر سبع سنوات ست سنوات 

ذكور اناث

 
نسب االستيعاب حسب العمر يف الصف األول االبتدائي لعام )  ٤( الشكل 

 هـ١٤٢٥/١٤٢٦
االستيعاب الكلي وحتديداً يف املرحلة  وهذه النسب تؤكد أن اململكة مل حتقق نسبة

االبتدائية، ولذا أكدت اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربيـة السـعودية   
يف هدفها الثاين على ضرورة استيعاب مجيع الفئات العمرية من سـن  ) ١٤٣٥-١٤٢٥(

تحاق مبعدل سـنوي  السادسة وحىت الثامنة عشر يف مراحل التعليم، وحتسني معدالت االل
. لتحقيق االستيعاب الكامل جلميع الطالب والطالبات يف اية سـنوات اخلطـة  %) ٢(
 )١٤٢٤،١٥وزارة التربية والتعليم،(



 ١٦

وكذلك هدفت خطة التنمية الثامنة يف إستراتيجيتها التنموية لقطاع التعلـيم إىل  
ـ (يف مرحلة التعليم االبتدائي %) ١٠٠(حتقيق معدل التحاق قدره  ن خـالل إلزاميـة   م

 )٤٢٨،وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية الثامنة). (التعليم
 : مدة التعليم االبتدائي: رابعاً 

. وتعين عدد السنوات املنهجية يف مرحلة دراسية معينـة : ويقصد ا مدة املرحلة
 )٢٠٠٢،٧١اليونسكو،(

نوات، كما نصت علية ومدة التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية ست س
سياسة التعليم باململكة، تبدأ غالبا من السادسة، وتستمر حىت الثانية عشرة تقريباً، وهـذه  
املدة مل تعد تكفي يف عصر انفجار املعرفة ، وما تتطلبه من تزويد الطلبة باحلد األدىن مـن  

ذاته ، وتشبع  أساسيات املعارف واملهارات والسلوكيات اليت تبىن شخصية الفرد وتعرب عن
متطلباته الفعلية والعملية والروحية بشكل متوازن، ومتكنه من أن يسهم يف رفع مسـتوى  
اتمع  والنهوض باقتصاده وشق طريقه يف احلياة بنجاح، وال ميكن أن يتم ذلك خـالل  

 . ست سنوات فقط ألا فترة غري كافية
بعدم التحـاقهم باملرحلـة   ومما يعزز قصر املدة انقطاع بعض الطلبة عن الدراسة 

املتوسطة، ويصبحون بالتايل عبئاً على اتمع لعدم قدرم على اإلنتاج والعمـل، فهـذه   
 .السنوات الست غري كافية إلعدادهم للحياة وللمواطنة املنتجة

وبقراءة ملعطيات خطة التنمية السابعة يتبني أن نسبة كبرية من خرجيـي املرحلـة   
الدراسة، وخباصة لدى الذكور، واليت يالحظ ارتفاعها يف السنوات  االبتدائية ينقطعون عن

األخرية مما يعىن اخنراطهم يف مؤسسات العمل واإلنتاج، بينما هي عنـد اإلنـاث نسـبة    
 . ضئيلة

ويعزز ذلك ما خلصت إليه خطة التنمية الثامنة من أن مـن حيملـون الشـهادة    
%) ١.٥(لدى الـذكور ، و  %) ٢٠.٥(سبته ميثلون ما ن من العمالة االمجالية االبتدائية

وزارة االقتصـاد  ). (٢٠٠٢(هــ  ١٤٢٣لدى اإلناث، وذلك وفقاً إلحصاءات عـام  
 )١٧٧ ،والتخطيط، خطة التنمية الثامنة



 ١٧

ويبني اجلدول التايل نسب من ينقطعون عن الدراسة بعد إاء املرحلة االبتدائية من 
 )١٤٢٥،٢١٥وزارة االقتصاد والتخطيط، . (اجلنسني

أعداد اخلرجيني يف املرحلـة االبتدائيـة واملسـتجدين    )  ٣( يوضح اجلدول رقم 
 هـ   ١٤٢٥ـ ١٤٢٠واملقيدين يف املرحلة املتوسطة خالل خطة التنمية السابعة 

 
 
 
 

            
أعداد اخلرجيني يف املرحلة االبتدائية واملستجدين ونسبة القيد يف املرحلة )  ٤( اجلدول 

                  )األعداد باآلالف(هـ   ١٤٢٥ـ ١٤٢٠الل خطة التنمية السابعة املتوسطة خ
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ذكور إناث

 
نسبة القيد يف املرحلة املتوسطة حسب اجلنس خالل خطة التنمية )  ٥( الشكل 

 هـ١٤٢٥ـ ١٤٢٠السابعة 
نقطاع عن الدراسة بعـد إمتـام   وما ميكن قراءته من اجلدول السابق أن نسب اال

املرحلة االبتدائية مستقرة بالنسبة لإلناث، بينما املعضلة جندها لدى الذكور حيث يالحظ 



 ١٨

هـ بلغت ٢٠/١٤٢١ينما هي يف عام بأن نسب االنقطاع يف منو مستمر وبنسب كبريه، ف
عـام  %) ١٨.٥(هــ، مث إىل  ٢٢/١٤٢٣عـام  %) ١٢.٥(، ارتفعت إىل %)٦.٧(
 .طالب ) ٤١٠٠٠(متثل هذه النسبة بلغة األرقام هـ و٢٤/١٤٢٥

هـ من ١٤٢٥/١٤٢٦ويعزز ذلك ما أشار إليه تقرير وزارة التربية والتعليم لعام 
هـ عن العام السابق ١٤٢٥/١٤٢٦ب يف املرحلة املتوسطة لعام اخنفاض نسب منو الطال

وزارة التربيــة %) (٠(للــذكور ، بينمــا هــي لإلنــاث %) ١.٥-( لــه بنســبة 
مما يعين أن هناك شرحية من أبناء اتمع ينتهي ا املطاف عند اية ) ١٤٢٦،٦٦والتعليم،

 .املرحلة االبتدائية
إستراتيجيتها التنموية إىل حتقيق معدل التحاق  ولذلك دف خطة التنمية الثامنة يف

وزارة االقتصـاد  . (من خرجيي التعليم االبتـدائي يف املرحلـة املتوسـطة   %) ٩٥(قدره 
 )٤٢٨،والتخطيط، خطة التنمية الثامنة

ولذا فتزويد الطلبة باحلد األدىن من التعليم أمر ال غىن عنه للفرد لكي يشق طريقه 
ع عملية التقدم يف اتمع، وليشارك يف مؤسساته املختلفة، كمـا  يف احلياة، وليسهم يف دف

وهلذا بدت احلاجـة  . يستجيب للتطورات التكنولوجية احلديثة املتالحقة يف سرعة واطراد
 . ماسة إىل إطالة فترة اإللزام لتشمل املرحلة املتوسطة

كـذلك  وإطالة فترة التعليم وحدها ليست كافية إلحداث التعديل، إمنا يتطلـب  
إحداث تعديل جذري يف العملية التعليمية من أساسها، يف حمتواها، ويف أساليبها، وهـذه  
هي الوظيفة احلقيقية لنمط التعليم األساسي كما يراها رجال الفكر التربـوي احلـديث   

 .وتبنتها العديد من الدول املتقدمة والنامية
 :   األبنية املدرسية املستأجرة: خامساً 

رات التقنية واملعرفية والتحوالت االقتصادية املتالحقة انقالباً علـى  أحدثت التطو
النظم التعليمية التقليدية اليت اقتصرت على احلفظ والتلقني أدى إىل  تغري أهداف العمليـة  
التربوية اليت جعلت من التلميذ حموراً هلا تعىن حباجاته وميوله وقدراته، وتبعاً لذلك امتـد  

وطرق التدريس، وإىل النشاط كوسيلة للتعلم، ومل يكن املبىن املدرسي  التطور إىل املناهج
مبعزل عن تلك التطورات اليت جعلت منه دعامة أساسية يف العملية التعليميـة، والوعـاء   



 ١٩

ولذلك يتم  تصـميمه بنـاء علـى    . الذي تتفاعل فيه مجيع العمليات التعليمية والتربوية
 .  ومواصفات تتالءم مع النظرية التربوية وتطبيقااتوقعات التعليم يف املستقبل، بشروط 

الذي شهده التعليم االبتدائي يف مجيع األقطـار العربيـة يف    لونتيجة للتوسع اهلائ
فقد اندفع األطفال يف مجيع أقطارهم إىل االلتحاق باملدارس االبتدائيـة  . السنوات األخرية

وذلـك  نظـرا   )  التفجر املدرسي(  بأعداد ضخمة جعلت التعليم االبتدائي ينوء بظاهرة
 )١٤٠٢،٢٠٢مصلح،. ( لعدم اتساع املدارس هلذه اإلعداد الكبرية  من األطفال

معـه أعـداد    تواململكة كجزء من هذا العامل شهدت منواً سكانياً سريعاً ازداد
الطالب والطالبات، توسعت اجلهات املسئولة عن التعليم  يف نشرة مبختلف أحناء الـبالد،  

نتشرت املدارس يف مجيع املناطق،ومل تعد املدارس احلكومية كافية السـتيعاب حجـم   فا
التدفق على التعليم، مما اضطرت معه وزارة التربية والتعليم إىل تغطيـة العجـز باملبـاين    
املستأجرة، وهي يف األغلب مباين سكنية تقل مساحات قاعاا وغرفها وصـاالا عـن   

العملية التربوية والتعليمية ، وبالتايل ال تتالئم مع ما حيدث من املواصفات الضرورية ألداء 
 )٢٠٠٢،٣٣٩احلامد،.(تطوير وحتديث يف العملية التعليمية 

وبالتايل أضحى املبىن املدرسي املالئم مشكلة تواجه التعليم بصفة عامة والتعلـيم  
املسـتأجرة   ،  وقد بلغت نسبة املبـاين ) ١٤٢٧،٨٠القحطاين، (االبتدائي بصفة خاصة 

وزارة االقتصـاد  (من إمجايل املـدارس  %) ٦٠(حسب تقديرات اخلطة التنموية الثامنة 
ولذا دف اخلطة الثامنة يف إستراتيجيتها التنموية ). ٤٢٢،والتخطيط، خطة التنمية الثامنة

 إىل توفري املباين املدرسية احلكومية الستيعاب النمو املتوقع يف أعداد الطالب والطالبـات، 
وزارة االقتصـاد  . (مبىن مدرسي سنوياً) ٤٠٠(واستبدال املباين املدرسية املستأجرة مبعدل 

 )٤٢٨،والتخطيط، خطة التنمية الثامنة
ومن اآلثار املترتبة على وجود مشكلة املباين املدرسة وخباصة يف املباين املسـتأجرة  

،ص  ص ١٤٢٠عري،، الـز  ٢٠٠٢،٣٤١احلامـد، : (يف اململكة العربية السعودية ما يلي
١٧٧-١٧٤( 

 :مشكالت متعلقة باملبين املدرسي املستأجر. ١
 .عدم قدرة املبىن على استيعاب اإلعداد املتزايدة من الطلبة •



 ٢٠

قرب حجرات الدراسة من بعضها مما يسبب الضجيج وتداخل األصوات أثنـاء   •
 .الدرس

 .سوء وية احلجرات الدراسية، وسوء املرافق األخرى •
 . ئل خاصة بالسالمة واألمانعدم  وجود وسا •
 .عدم وجود أماكن مناسبة إلقامة األنشطة املختلفة •
فاملبىن املدرسـي ال يسـاعد   : مشكالت املعلم يف األبنية املدرسية املستأجرة . ٢

 . املعلم يف تنفيذ براجمه التدريسية بشكل سليم
 :مشكالت الطلبة بسبب األبنية املدرسية املستأجرة . ٣

 . الطلبة داخل حجرات الدراسةكثافة أعداد  •
 .ازدحام أفنية املدرسة بالطلبة •
 :مشكالت مرتبطة  بتنفيذ األنشطة التربوية .  ٤

 . خلو املدارس من أماكن تنفيذ األنشطة التربوية •
ضيق العديد من املدارس مما ال يتيح الفرصة من االستفادة مـن النشـاط    •

 .املدرسي سواء الصفية أو غري الصفي
مرتبطة بتنفيذ الوسائل التعليمية كعدم وجـود غـرف للوسـائل     مشكالت. ٥

 .التعليمية وعدم وجود خمتربات علمية
 : كثافة الصفوف: سادساً 

هذه املشكلة من أعقد املشاكل اليت تواجهها الدول العربية، فارتفاع نسب   
إىل  خذ طريقـه ، والوعي التعليمي بدأ يأالنمو، واإلقبال على التعليم يتزايد عاماً بعد عام

اآلباء الذين اندفعوا إىل تعليم أبنائهم ولكن اإلمكانات غري متاحة الستقبال املدارس هلـذه  
األعداد الغفرية من التالميذ وأعقد هذه اإلمكانات املباين املدرسية فهي أقل بكثري مما يفي 

حتـرك    حباجة التالميذ فتضطر املدارس إىل حشو أكرب عدد يف الفصل الواحد مما يعـوق 
التالميذ ويقف يف سبيل أقدارهم على الكتابة والقراءة ويعوق املدرس من السيطرة عليهم 
وقيادم قيادة صحيحة ويترتب على ضعف املستوى التعليمي وختلـف التالميـذ بـل    
وانصراف كثري منهم عن مواصلة التعليم وال عالج هلذه احلالة إال بتوفري املباين املدرسـية  



 ٢١

. ( يد عدد التالميذ يف كل فصل حتديداً يتناسب مع أساليب التربية احلديثـة الالئقة وحتد
 )١٩٨٥،٣٣٥زيدان،

( وتنطبق األسباب آنفة الذكر على اململكة فارتفاع نسبة النمـو السـكاين إىل   
، باإلضافة إىل الطلب املتزايد على التعليم، وعجز املباين احلكومية عن استيعابه، % )٢.٥

 السكنية لسد االحتياج، ومع ذلك فرض التدفق املتزايد يف الطلب علـى  واستئجار املباين
 .التعليم جتاوز الطاقة االستيعابية للمباين املدرسية احلكومية منها واملستأجرة

ويشري التقرير اإلحصائي املوجز عن تعليم البنني والبنات باململكة إىل أن معـدل  
توسطة يتفاوت حبسب املراحل واملناطق، فـالنظر  الطالب يف الفصل باملرحلة االبتدائية وامل

طالب أو طالبـة  ) ٢٠(إىل املعدل العام للطالب يف الفصل جنده بالنسبة للذكور واإلناث 
، وهذا املعدل يشمل الكثري من املدارس يف القـرى  )١٤٢٦،٦٧وزارة التربية والتعليم،(

بات مما أدى إىل اخنفاض املعـدل  واملناطق النائية اليت تضم عدداً حمدودا من الطالب والطال
 .إىل هذا املستوى

وبتحليل بيانات التقرير آنف الذكر نصل إىل أن معدل الطلبة يف املرحلة االبتدائية 
) ٢٥(بلغ للذكور _ ـ حسب تصنيف التقرير) الرياض، جدة، الشرقية(يف بعض املدن 

عدل يف نفس املدن للذكور طالبة، أما يف املرحلة املتوسطة فبلغ امل) ٢٧(طالب ، ولإلناث 
 )١٠٦-٩٣،ص ص١٤٢٦وزارة التربية والتعليم،. (طالبة) ٣٠(طالباً، و لإلناث ) ٢٧(

ورمبا نقول أن هذه أعداداً مقبولة يف ظل زيادة الطلب على التعليم وارتفاع نسب 
هيأة مجيع من هم يف سن التعليم،ولكن يف املباين احلكومية امل بالنمو وحماولة الدولة استيعا

لذلك،بينما الواقع يشري إىل عجز الدولة عن تلبية الطلب املتزايد على التعليم يف املـدارس  
احلكومية، مما اضطرها إىل تغطية عجزها باستئجار املباين السكنية الغري مهيأة يف األصـل  

مـن  %) ٦٠(ألي نوع من األنشطة غري السكىن ، وتصل نسبة املباين السكنية املستأجرة 
 .س التعليم العام كما سبقت اإلشارةاملدار

وقد أشارت العديد من الدراسات إىل عدم قدرة املباين املدرسية على اسـتيعاب  
،  ١٤٢٠،١٧٩الـزعري، . (األعداد املتزايدة من الطلبة وبالتايل كثافتهم داخل الفصـول 
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، احلميدي،  ١٤١٤،٣٥٢، العلي،  ١٤٢٢،١٦١،١٧٩، العبيد،  ١٤٢٧،٨٠القحطاين،
 )١٤٢٧،١٥٧، الشمري،  ١٤٢٢،٩٤

 : مشكالت املناهج: سابعاً 
يعد حمتوى التعليم االبتدائي احلايل غري كاف، وال ميكن املنتهني من هذه املرحلة  

فهو بعيد الصلة . من شق طريقهم يف احلياة، واإلسهام يف عمليات التنمية إال بقدر حمدود
بـل إن  . يئة ومتطلباا ومشكالا عن حياة العمل واإلنتاج، وبعيد الصلة كذلك عن الب

هدف التعليم بعيد الصلة عن حياة التالميذ، واجتاهات العصـر احلـديث، ومسـتلزماته    
 .ملواجهة املستقبل بالعلم وتطبيقاته التكنولوجية

وأصبح التركيز على تقدمي املعارف واملعلومات، حىت أصبحت هدفا يف حد ذاا، 
 سن طـرق التـدري  إحـىت  .  ر حوله العملية التعليميةوأصبحت مبثابة احملور الذي تدو

اعتمدت اإللقاء والتلقني، وأصبح الدور الرئيس للمعلم توصيل املعلومات من الكتاب إىل 
وتقيس االمتحانات بدورها كم . التالميذ، وال مكان للنشاط يف ظل هذه الطرق التلقينية

 تاملعلوما
 .اليت حيفظها التالميذ 

بالصبغة النظرية األكادميية، ويعتمد على التلقني واحلفظ أكثـر   واملنهج إذا يتصف
مما يعتمد على البحث والتطبيق واالبتكار، واكتساب املهـارات السـلوكية والعمليـة،    

وبالتـايل أدى قصـر   .  وتكوين االجتاهات، واكتساب القيم عن طريق املمارسة والعمل
ي واملتوسط إىل تزاحم التالميذ على التعلـيم  االهتمام بالنواحي النظرية يف التعليم االبتدائ

الثانوي العام، والعزوف عن التعليم الفين واملهين، وذلك بسبب إغفال التوجيـه املهـين   
للتالميذ يف املراحل األوىل من التعليم، وبسبب عدم وجود أمـاكن للتـدريب املعملـي    

 . عاموااالت املهنية والفنية يف خطط الدراسة مبراحل التعليم ال
وتشري بعض الدراسات اليت تناولت واقع التعليم بدول اخلليج العـريب إىل غلبـة   
الطابع النظري، واالستمرار يف تصميم املناهج والكتب واملـواد التعليميـة باألسـاليب    

مكتـب  . (التقليدية اليت تكرس حفظ املعلومات واسترجاعها يف عملييت التعليم والتقـومي 
 )٢٠٠٠،٣٦خلليج، التربية العريب لدول ا
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كما تشري بعض الدراسات إىل ضعف املشاركة اتمعيـة يف ختطـيط املنـاهج،    
وعجزها عن مواكبة التطور العلمي والتقين الذي نعيشه، إىل جانـب عـدم اسـتجابتها    

 )٢١٣ ،٢٠٠٤السنبل،. (حلاجات اتمع التنموية املستقبلية
تقدمي الثقافة املهنية، وتكـوين   ولذلك عجزت املرحلتان االبتدائية واملتوسطة عن

ولكن مرحلة التعليم األساسي تضع من بني أهدافها الـربط  . االجتاهات واملهارات العملية
 . بني الثقافتني العامة واملهنية على أساس االلتحام بني العلم والعمل والتكنولوجيا
تعليم أساسـي   فالتحديات الضخمة أمام النظم التعليمية يف البالد العربية هو توفري

مناسب ،يهدف إىل تزود الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة لكفاءة مواطنتهم االجتماعية 
مما يفرض علينا ضرورة إعادة النظر يف حمتوى التعليم يف املرحلتني االبتدائية . واالقتصادية
ـ . واملتوسطة ا مـن  ويعزز هذه الضرورة النسبة غري القليلة اليت ال تتمكن نتيجة لظروفه

 .مواصلة تعليمها بعد إاء املرحلة االبتدائية
وقد شخصت العديد من الدراسات باململكة العربية السعودية بعض املشـكالت  
املتعلقة مبناهج التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، فأشارت بعضها إىل كثرة املناهج 

كاحلفظ والتلقني، وعلى االمتحانات الدراسية واعتمادها على الطرق التقليدية يف التدريس 
،  ١٤١٣،٣٥٢، العلـي،   ١٢٤ص ١٢٢،ص ص١٤١٣اخلراشـي،  . (كمعيار للتقييم

، العمـري،   ١٤٢٣،٧١، الدلبحي،  ١٨٥ ،١٤٢٢، العبيد،  ١٤٢٠،١٢٣السلمان، 
، إىل جانب عدم مراعاة املناهج لقدرات الطلبة ) ١٤٢٧،١٥٦، الشمري،  ١٤٢٧،٨٤

، العبيد،  ١٤١٣،٣٥٢، العلي،  ١٢٩ص ١٢٧،ص ص١٤١٣ي، اخلراش. (واحتياجام 
 ) ١٤٢٣،٧١، الدلبحي،  ١٨٥ ،١٤٢٢

 : اهلدر يف التعليم: ثامناً 
) تبـذر (اهلدر يف جمال التعليم ويقصد به مجيع املوارد البشرية واملادية اليت تنفق أو 

ـ   تكماهلم على تالميذ يتعني عليهم إعادة أحد الصفوف أو يتسربون من املدارس قبـل اس
وهو يشري إىل عدم كفاءة النظام املدرسي ويشري إىل الفرص اليت تضـيع  . مرحلة تعليمية

على هؤالء األطفال لتنمية املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت حيتاجون إليها لكي 
 )١٩٩٨،٤٧اليونسكو،. (حييوا حياة منتجة ولكي يواصلوا مسرية التعلم
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ياً على ميزانية التعليم ويعترب حتدياً يواجه اجلهات املشـرفة  وهو ما ميثل عبئاً إضاف
: وأوضح صـور اهلـدر تتمثـل يف   . على التعليم بكافة أنواعه وتبديد ألهدافها وطاقاا

الرسوب، التسرب، الغياب  عدم االستثمار األمثل  للتقنيـات واألدوات، عـدم قـدرة    
 )٢٠٠٢،٣٣٤احلامد، . (تعليمية املدرسة على اإلفادة من الوقت املتاح للعملية ال

وتعد مشكلة اهلدر من أكثر مشكالت النظام التعليمي من حيث آثارها السـلبية  
وميكن اسـتخالص أبـرز   . اليت تتركها على التالميذ والنظام التعليمي بل واتمع بأسرة 
 )٢٠٠٢،٣٣٦احلامد،: (اآلثار والسلبيات النامجة عن تفاقم تلك املشكلة فيما يلي

تقاد الفاعلية والكفاءة الواجبة واملتوقعة من العملية التعليمية نظـراً لعـدم حتقـق    اف •
 األهداف التعليمية املوضوعة للمراحل التعليمية املختلفة 

اإلحباط النفسي البالغ التأثري على كافة أطراف العملية التعليمية من جراء الرسوب  •
 .والتسرب

املختلفة نظراً لتـدين الكفـاءة الداخليـة    تدين مستوى خمرجات املراحل التعليمية  •
 .مللتعلي

هي الركيزة األساسـية  ) املرحلتان االبتدائية واملتوسطة(ومراحل التعليم األساس 
للنظام التعليمي، باعتبارها مرحلة اإللزام اليت تضم أبناء اتمع مجيعهم، والفقد فيها مـن  

باعتبار أن الفرد هو مفتـاح عمليـة    الوجهة االقتصادية يكون له أثر كبري على االقتصاد
اإلنتاج، ومن مث فان التأخر الدراسي، و الرسوب، والتسرب هي مـن أسـباب الفاقـد    

 .االقتصادي 
 :ويتمثل اهلدر يف التعليم بشكل بارز يف العاملني التاليني

 :الرسوب
ويعرف بأنه فشل التلميذ يف اجتياز الصف الدراسي الواحد إىل الصـف الـذي    

ومشكلة الرسوب من املشكالت اليت تعاين منها معظم أنظمة العامل التعليمية بشكل يليه، 
متفاوت، وتعد من األسباب البارزة ملشكلة التسرب واالنقطاع عن الدراسة وتعترب رافداً 

 )١٩٩٠،١٩٧احلقيل،. (من روافد انتشار األمية
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ـ  ى بعـد  ويعرف بأنه عدم انتقال املتعلم من صف دراسي إىل صف دراسي أعل
دراسته للربنامج املخصص للصف الدراسي، الذي هو فيه وعدم قدرتـه علـى اجتيـاز    

 )٢٠٠٣،١٨٩شحاته،.(االمتحان النهائي بنجاح
ويشكل الرسوب يف املرحلة االبتدائية معوقاً من معوقات التنمية نظراً الرتفاعـه  

بشـري بـوزارة   هـ املعد من إدارة التأهيل ال١٤٢٥/١٤٢٦النسيب فتقرير متابعة العام 
االقتصاد والتخطيط ، يشري إىل أن متوسط نسب الرسوب يف املرحلة االبتدائية باململكـة  

لدى اإلناث ، بينما بلغت %) ٤.٠٨(عند الذكور و %) ٣.٥٤(العربية السعودية بلغت 
وزارة االقتصـاد  .(لإلناث%) ٢.٤٧(للذكور و%) ٤.٥٠(النسبة يف املرحلة املتوسطة 

 )٣٩،هـ ١٤٢٥/١٤٢٦متابعة العام  والتخطيط، تقرير
عن معدالت الرسـوب يف   ٢٠٠٦ويتحدث التقرير العاملي للتعليم للجميع لعام 
، فيشـري إىل مـا   )٢٠٠٢/٢٠٠٣(التعليم االبتدائي باململكة العربية السعودية خالل عام 

ــبته  ــذكور و%) ٦.٥(نس ــني  %) ٣(لل ــايل للجنس ــاث، بإمج %) . ٤.٨(لإلن
وهذه النسب تبني حجم اهلدر الذي يعانيه نظام التعلـيم  ) ٢٠٠٦،٣٢١،)٣(اليونسكو(

ويتضح حجم املشكلة لو حتدثنا بلغة األرقام اردة، فواقـع إحصـاءات وزارة التربيـة    
) ١.٢٥(هـ يتجـاوز  ١٤٢٥/١٤٢٦والتعليم يفيد بأن املقيدين باملرحلة االبتدائية لعام 

 )١٤٢٦،١٩ية والتعليم،وزارة الترب. (مليون طالبة) ١.١٦(مليون طالب، و
 :التسرب

التالميذ الذين يوقفون دراستهم يف صف أو مرحلة أو : ويقصد بالتسرب املدرسي
. مستوى معني مـن التعلـيم ويتركـون املدرسـة يف حبـر سـنة دراسـية معينـة        

 )٢٠٠٦،٧٣،)٢(اليونسكو(
 إىل مصطلح معدل التسرب يف ٢٠٠٦ويشري التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 

الصف والذي ميثل النسبة املئوية للتالميذ أو الطالب الذين يتسربون من صف معـني يف  
وجمموع معديل النجـاح  % ١٠٠ومتثل هذه النسبة الفارق بني نسبة . سنة دراسية معينة

 )٢٠٠٦،٤٢٢،)٣(اليونسكو.(والرسوب 
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ومشكلة التسرب يف الواقع  ليست مشكلة حديثة بل هي مشكلة موجودة منـذ  
م لكن اجلديد يف املشكلة ذلك التحول الذي  طرأ على العملية التربوية، فلقد أصـبح  القد

ينظر إىل التربية  على أا عملية استثمار هلا مردود اقتصادي  بعد أن كان ينظر إليها على 
واقتضت هذه النظرة تناول عمليات اهلدر التربوي بالدراسة، والتعرف . أا خدمة إنسانية

و تقليصها، وهذا مينح الفرصة لزيـادة مـردود العمليـة    أعواملها،بعالجها عليها وعلى 
 )١٩٨٠،٢٤٨بامشموس،. (التربوية

: وتوجد عدة أسباب ملشكلة التسرب يف املرحلة االبتدائية من أمههـا مـا يلـي   
 )١٩٩٠،١٩٥، احلقيل،  ١٩٨٥،٣٣٣،  زيدان، ٢٠٧ ،١٩٨٢مصلح، (

وميوهلم والفروق الفردية، مما يقلـل مـن   عدم مراعاة املنهج الهتمامات التالميذ 
 .رغبة التلميذ يف الدراسة 

عدم توافر الوعي الكامل لدى بعض األهايل جيعلهم ال يدركون مدى الضرر الذي 
 .حيلق بأبنائهم من جراء انقطاعهم عن املدرسة

ختلف املستوى االقتصادي لألسرة لعجز األب عن الصرف على تعلـيم أبنـائهم   
أي عمل أو حرفة ليساعدوم يف تأمني حيام وليشدوا من أزرهـم علـى   فيلحقوم ب

 .مكافحة هذه احلالة، وقد يتوىف والده ويضطر التلميذ إىل العمل لتوفري الغذاء لعائلته
 .تكرار رسوب التلميذ مما جيعله يكره الدراسة ويشك يف قدراته واستعداداته

ميتص أعداداً كبرية من ...) اعية زراعية، صن( منط سوق العمل يف بعض البيئات 
التالميذ وبالتايل ال يقبل هؤالء على التعليم اكتفاء مبا جيدون من عمـل مثمـر يف هـذه    

 .البيئات
ويشكل التسرب يف املرحلة االبتدائية معوقاً من معوقات التنمية نظـراً الرتفاعـه   

ل البشـري بـوزارة   هـ املعد من إدارة التأهي١٤٢٥/١٤٢٦النسيب فتقرير متابعة العام 
االقتصاد والتخطيط ، يشري إىل أن متوسط نسب التسرب يف املرحلة االبتدائية باململكـة  

لدى اإلناث ، بينما بلغـت  %) ١.٨(عند الذكور و %) ١.٨٨(العربية السعودية بلغت 
وزارة االقتصـاد  .(لإلناث%) ٤.٠٧(للذكور و%) ٤.٤٢(النسبة يف املرحلة املتوسطة 

 )٣٩،هـ ١٤٢٥/١٤٢٦رير متابعة العام والتخطيط، تق



 ٢٧

إىل أن نسبة األطفال الذين يصلون  ٢٠٠٥بينما أشار تقرير التنمية البشرية للعام 
%) ٩١(يف اململكة العربية السعودية بلغت ) من تالميذ الصف األول( إىل الصف اخلامس 

 ) ٢٠٠٥،٢٥٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،). (٢٠٠١/٢٠٠٢(لعام 
إىل أن نسبة البقاء يف  ٢٠٠٦د ذلك التقرير العاملي للتعليم للجميع لعام كما يؤك

%) ٩١.٥(التعليم االبتدائي حىت الصف اخلامس بلغت يف اململكة العربية السعودية نسبة 
ويعزز ذلك ما أشار لـه نفـس   ) ٢٠٠٦،٤٠٠،)٣(اليونسكو). (٢٠٠١/٢٠٠٢(لعام 

تعليم االبتدائي حىت الصف األخري بلغـت يف  من أن نسبة البقاء يف ال ٢٠٠٧التقرير لعام 
 ) ٢٠٠٦،١١،)٢(اليونسكو). (٢٠٠٣(لعام %) ٩٢(اململكة العربية السعودية نسبة 

كما أن املرحلتان االبتدائية واملتوسطة تعتربان خامتة مطاف التعليم لعدد ال بأس به 
 ). ٤،٥(جلدولني ا أنظر، نسب االلتحاق يف املرحلتنيمن أفراد اتمع وهذا ما تعكسه 

أعداد اخلرجيني يف املرحلة املتوسطة واملسـتجدين ونسـب   )  ٥( يوضح اجلدول رقم 
 هـ  ١٤٢٥ـ ١٤٢٠القيد يف املرحلة الثانوية خالل خطة التنمية السابعة 

أعداد اخلرجيني يف املرحلة املتوسطة واملستجدين ونسب القيد يف املرحلة )  ٥( اجلدول 
 )األعداد باآلالف(هـ ١٤٢٥ـ ١٤٢٠تنمية السابعة الثانوية خالل خطة ال

نس
اجل
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نسب القيد يف املرحلة الثانوية حسب اجلنس خالل خطة التنمية )  ٦ (الشكل 
 هـ١٤٢٥ـ ١٤٢٠السابعة 

حول نسـب القيـد يف   )  ٥( و )  ٤( وما ميكن قراءته من اجلدولني السابقني 
املرحلتني املتوسطة والثانوية فنجد أن نسب االنقطاع عن الدراسـة بالنسـبة لإلنـاث    

بينما تتجه لالحنسار يف املرحلة الثانوية خـالل سـنوات   متأرجحة يف املرحلة املتوسطة، 
يف %) ٨.٧(يف املرحلة املتوسطة،و%) ١.٢(هـ ٢٠/١٤٢١اخلطة، حيث بلغت يف عام 

هـ تباين االخنفاض من مرحلة ألخرى، ٢٤/١٤٢٥املرحلة الثانوية، ويف اية اخلطة عام 
إىل تـدين نسـب    فقط وقد يعزى ذلـك %) ١.١(ففي املرحلة املتوسطة اخنفضت إىل 

، %)٥.٢(التسرب يف هذه املرحلة، أما املرحلة الثانوية فقد شهدت اخنفاضاً ملموساً بلغ 
وعند الذكور تتباين نسب التسرب أو االنقطاع عن الدراسة من مرحلة ألخرى ، ففـي  

عـام  %) ١٩.٥(هـ إىل ٢٠/١٤٢١عام %) ٦.٧(املرحلة املتوسطة ارتفعت النسبة من 
ما املرحلة الثانوية شهدت العكس فقـد اخنفضـت النسـبة مـن     هـ ، بين٢٤/١٤٢٥

 .هـ٢٤/١٤٢٥عام %) ٧.٧(هـ، إىل ٢٠/١٤٢١عام %) ١٠.٩(
ومما يعزز ارتفاع نسب االنقطاع منط سوق العمل الذي حيتضن نسباً من األميني 
أو من ترك املدرسة يف وقت مبكر، حيث تشري خطة التنمية الثامنة حسـب تقـديرات   

% ٥.٧من الذكور و % ١٦.٨(املستوى التعليمي للعمالة الوطنية لتبني أن إىل ) ٢٠٠٢(
ال حيملون مؤهالت علمية وهم مابني أمي أو يقرأ ويكتب، بينما بلغت نسب ) من اإلناث

مـن  %) ٣.٥(من الـذكور و %) ٤١.٣(احلاصلني على الشهادة االبتدائية واملتوسطة 
 )١٧٧،نمية الثامنة وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة الت. (اإلناث

وقد أشارت بعض الدراسات يف عرضها ملشكلة الفاقـد واهلـدر التعليمـي إىل    
استمرار ارتفاع نسب الرسوب والتسرب يف كافة مراحل التعلـيم باململكـة العربيـة    
السعودية، وتشري كذلك إىل ارتفاع متوسط عدد السنوات التعليمية املستثمرة لكل خريج 

عام، فقد بلغ املتوسط العددي للسنوات الدراسية يف التعلـيم العـام   من خرجيي التعليم ال
سنة وهي نسبة مرتفعة تعين أن كل خريج قد قضى ست سنوات إضافية يف ) ١٨(حوايل 

. عامـا فقـط   )  ١٢(مرحلة التعليم العام الـيت كـان يفتـرض أن يقضـي فيهـا      



 ٢٩

ام التعليمي مما يزيد من كما يربز الغياب كمشكلة يعاين منها النظ) ٢٠٠٢،٣٣٤احلامد،(
ــه   ــدر في ــل اهل ــي، . (عوام ــد،  ١٤١٣،١٢٧اخلراش ،  ١٤٢٢،١٧٩، العبي

 )١٤٢٣،٨٥الدلبحي،
 :البطالة :تاسعاً 

البطالة تشري إىل مجيع األشخاص فوق سن حمددة ليسوا يف وظيفة مدفوعة األجـر  
اً وراء وال يعملون حلسام اخلاص، لكنهم متوفرون للعمل واختذوا خطوات معينة سـعي 

برنـامج األمـم املتحـدة    . (التوظيف املدفوع األجـر أو العمـل حلسـام اخلـاص    
 )٢٠٠٥،٣٥٥اإلمنائي،

والبطالة أخطر حتدي يواجهه النظام التعليمي واالجتماعي بوجه عام، وميكن القول 
تغري بنية سـوق   :عجز النظام االقتصادي، وثانيها :أن هناك ثالثة أسباب متداخلة، أوهلا

احلديثة يف عصر الثورة العلمية التقنية وتراجع احلاجة إىل األيدي العاملة اليت تعمـل   العمل
. ضعف الترابط بني النظام التعليمي وحاجات القـوى العاملـة   :بقواها اجلسدية، وثالثها

 )٥٧ ،٢٠٠٠عبدالدائم، (
فضعف الربط بني حاجات القـوى العاملـة    ،ويعنينا يف هذا املقام السبب الثالث

عدم مسايرة النظم التعليمية حلاجات التنميـة االقتصـادية   رجات النظام التعليمي، ووخم
سبب رئيس يف زيادة حجم البطالة وتفاقمها، إىل جانب ضـعف التفاعـل    واالجتماعية

 الـتغريات والتكامل بني النظام التعليمي ومؤسسات العمل واإلنتـاج يف ظـل تعاقـب    
تغـيري اخلصـائص اهليكليـة    و ملستمرة يف االقتصادا االجتماعية،والتحوالت االقتصادية

، وضعف االرتباط يرجع إىل بعد النظام التربوي عن عـامل العمـل واإلنتـاج    لالقتصاد
 .واقتصاره على الدراسات األكادميية النظرية غالبا

ويعاين النظام التعليمي باململكة العربية السعودية من هذه املعضلة اليت بدأت بوادر 
يعاين منها اتمع، فمع اقتراب التوظيف يف القطاع العام مـن مسـتوى    ةاهربروزها كظ

التشبع ،برزت قضية ضعف املوائمة بني خمرجات نظام التعليم والتـدريب، ومتطلبـات   
. لبطالة اهليكلية بني املواطننيالتنمية من مهارات وختصصات، وأدى ذلك إىل بروز ظاهرة ا

 )١٤٢٦،٥٨وزارة االقتصاد والتخطيط، (



 ٣٠

وتشري البيانات الرمسية املبنية على نشرات القوى العاملـة إىل أن نسـبة البطالـة    
هــ  ١٤٢٣من إمجايل قوة العمل الوطنية عام %) ٩.٧(باململكة العربية السعودية تقدر 

ويظهر التحليل التفصيلي للبطالة حسب فئات العمر زيادة نسبة البطالة عـن  ). ٢٠٠٢(
سنة، بينما تقل هذه النسبة ) ٢٤(الشباب ممن تقل أعمارهم عن متوسطها العام يف أوساط 

 )١٤٢٦،١٧٩وزارة االقتصاد والتخطيط، . (يف األعمار اليت تزيد عن ذلك
مليون مواطن قياسـاً علـى إحصـاءات    ) ١.٢(ومتثل نسبة البطالة ما يصل إىل 

وهـذا العـدد الضـخم انعكاسـاته االقتصـادية       ،)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥السكان لعام 
 .الجتماعية، ويستوجب استنفار اجلهود لعالج املشكلة واحلد من تفاقمهاوا

وتؤكد الدراسات أن البطالة يف اتمع السعودي ذات مسة هيكلية أو بنيوية، ناجتة 
عن قصور التوفيق بني نوعية العمل املطلوب احلصول عليه وبني الوظائف الشاغرة املتاحة 

يف سوق العمل أهم العوامل ذات التأثري املباشر علـى  للعمل، وتعد االختالفات اهليكلية 
ظاهرة البطالة، خاصة مايتعلق منها بضعف املواءمة بني خمرجات نظم التعليم والتـدريب  
واحتياجات االقتصاد الوطين، إىل جانب عزوف العمالة الوطنية عن بعض املهن ومستوى 

برنامج األمم املتحدة . (عداد كبريةاألجور مع وجود املنافسة من العمالة غري السعودية وبأ
 ) ١١٦-١١٤ ،ص ص٢٠٠٣اإلمنائي، 

 : ضعف املهارات التعليمية األساسية: عاشراً 
ويعىن ا ضعف الطالب يف مهارات القراءة والكتابة واحلساب، ومعرفة القـراءة  

 هي القدرة على القراءة والكتابة مع القدرة على فهم نص بسيط يتصل حبيـاة : "والكتابة
وهي تشمل استمرار توافر مهارات القراءة والكتابة لـدى الشـخص   . الشخص اليومية

 )١٩٩٨،٤٧اليونسكو،" (وغالبا ما تشمل أيضاً املهارات احلسابية األساسية
يعد الضعف يف القراءة والكتابة من املشكالت اليت تعاين منها معظـم األنظمـة   

وتبـدو هـذه   . على بقية املواد التعليميـة التعليمية يف العامل، وهذا الضعف ينعكس سلباً 
. املشكلة واضحة لدى بعض الطالب يف الصـفوف األوىل مـن املرحلـة االبتدائيـة     

 )٢٠٠٢،١١٠احلامد،(



 ٣١

وقد أشار التقرير اإلقليمي لليونسكو حول التعليم للجميع يف الدول العربية لعـام  
بعيدة ) الصف الرابع(البتدائية ، إىل أن نتائج الكفايات اليت اكتسبها طلبة املرحلة ا٢٠٠٠

أو أكثـر مـن   % ٨٠(جدا عن املستوى املقترح يف جومتني، إذ مل يصل إىل مسـتوى  
يف الرياضـيات،  %) ١٠(من الطلبـة يف اللغـة العربيـة، و   %) ١٢(سوى ) الكفايات

 .يف املهارات احلياتية%) ٢٥(و
ل التعليمي تبدو نوعية نه استناداً إىل نتائج مشروع قياس التحصيأوأشار التقرير إىل 

التعليم االبتدائي يف الدول العربية ضعيفة، ال توفر حاجات التعلم األساسية للطلبة، مما يعين 
.( أن الدول العربية ركزت على توفري املقاعد الدراسية أكثر مما ركزت على جتويد التعليم

 )٤٧ ،٢٠٠٠اليونسكو، 
ىل اخنفاض مؤشر التنمية يف الـدول  ا٢٠٠٥وقد أشار تقرير التنمية البشرية للعام 

بنسـبة  ) سنة فما فـوق  ١٥( العربية لتدين معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني 
) سـنة  ٢٤ – ١٥( ، وبلغ معدهلا عند الشباب ٢٠٠٣حبسب تقديرات عام %) ٦٤.١(
 )٢٠٠٥،٢٦١برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،. (٢٠٠٣بتقديرات عام %) ٨١.٣(

التقرير نفسه مؤشرات لضعف القراءة والكتابة باململكة العربية السـعودية   ويعطي
من خالل نسب معدالت اإلملام ا، واليت يف ضوئها تصنف التنمية البشرية باململكة على 

يف عام ) سنة فما فوق ١٥( أا متوسطة، حيث أشار التقرير إىل أن معدهلا لدى البالغني 
، %)٦٩.٣(ولإلنـاث  %) ٨٧.١(م، فبلغت للذكور بشكل عا%) ٧٩.٤(بلغ  ٢٠٠٣

نسـبة  )  سـنة  ٢٤ – ١٥( بينما بلغت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة عنـد الشـباب   
برنـامج األمـم املتحـدة    %). (٩٣.٧(بشكل عام، ولإلنـاث بنسـبة   %) ٩٥.٩(

 )٢٥٩٣٠٠،٣٠٨،ص ص٢٠٠٥اإلمنائي،
عربية السعودية من وجود ويعزز ذلك ماتوصلت إليه بعض الدراسات يف اململكة ال

. ضعف بعض املهارات األساسية لطلبة املرحلة االبتدائية وبالذات مهاريت القراءة والكتابة
، العبيـد،   ١٤٢٢،٩٣، احلميـدي،  ١٤٢١،٨٣، الكثريي، ١٢٥ ،١٤١٣اخلراشي، (

ب ، الشمري،  ،١٤٢٧، العايد،  ١٠٩ ،١٤٢٦، الشريف،  ١٦١،١٧٩،ص ص١٤٢٢
١٥٥ ،١٤٢٧( 

 


